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Iedere werkdag geopend
Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop. In de middag
hal van gemeentehuis geopend, dienstverlening alleen
op afspraak van 12.30 - 16.30 uur. Het maken van een
afspraak kan via www.tholen.nl of telefonisch.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt
een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
0166 - 66 83 30: voor de burgemeester
0166 - 66 83 86: voor een van de wethouders
Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt
bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie:
0166 - 66 83 50.

Avondopenstelling burgerzaken:
donderdag 18.00 - 20.00 uur

gemeente Tholen

24MRT

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
ACTIVEER UW BERICHTENBOX OP MIJNOVERHEID

RAADGEVEND REFERENDUM OP 6 APRIL 2016

De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de overheid digitaal kunt ontvangen,
beheren en bewaren. U kunt
hierbij denken aan de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en in de toekomst ook de gemeente Tholen. Activeer vandaag nog uw Berichtenbox en geef aan dat u ook informatie
van de gemeente Tholen digitaal wilt ontvangen. U krijgt vanzelf een mailtje als er voor
u nieuwe berichten klaar staan en hoeft dus niets te missen. Meer informatie over MijnOverheid en de Berichtenbox leest u op onze website.
Voor het activeren van de Berichtenbox heeft u een DigiD en persoonlijk emailadres
nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Kiesgerechtigdheid
Iedereen die mag stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen is ook kiesgerechtigd bij
referenda. Om te mogen stemmen bij een
raadgevend referendum moet een kiezer de
Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar
of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het
kiesrecht.

VOLKSTUINTJES TE HUUR IN
OUD-VOSSEMEER EN THOLEN
De volkstuintjes in Oud-Vossemeer aan de Westzijde van de Bou Kooijmanstraat zijn
circa 200 m² groot. De volkstuintjes in Tholen aan de Gemaalweg zijn circa 150 m²
groot. De huurprijs bedraagt € 50,00 per jaar. De huur wordt vastgelegd in een huurovereenkomst. Voor meer informatie belt u mevrouw M. Uijl via tel. 14 0166 op maandag, dinsdag of woensdag.

AGENDA BEZWARENCOMMISSIE
Datum: 17 maart 2016
1. Bezwaarschriften wmo – Sint-Maartensdijk (hoorzitting niet openbaar) 		
19.00 uur
2. Bezwaarschrift inzake evenementenvergunning – Tholen		
		
19.30 uur
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via het telefoonnummer 140166.

Stempas en identiteitsbewijs
Met een stempas kunnen kiesgerechtigden
in elk stembureau binnen de gemeente
stemmen. De kiezer neemt deze pas op de
dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit
mag overigens ook een maximaal 5 jaar
verlopen ID-bewijs zijn (geldig tot 7 april
2011).
Stem uitbrengen
Een kiezer kan stemmen als het stembureau zijn identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en als hij een geldige stempas, kiezerspas of volmachtbewijs heeft. De kiezer
gaat met het stembiljet naar het stemhokje
en stemt door een wit stipje, geplaatst vóór
zijn keuze, rood te maken. Hij vouwt het
stembiljet dicht en doet het in de stembus.
Als een kiezer zich bij het invullen van zijn
stembiljet vergist, geeft hij het biljet terug
aan de voorzitter. Deze maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft hem eenmaal een
nieuw biljet. Werkgevers zijn verplicht om
kiezers de gelegenheid te geven om hun
stem uit te brengen, als dit niet buiten
werktijd kan.
Stempas
Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor het
referendum - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met
een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Is iemand niet in de gelegenheid om zelf zijn
stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Op
de stempas staat het adres van het voor
de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit
neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn

stem kan uitbrengen.
Bij verhuizing
Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist,
kan het zijn dat hij nog moet stemmen in
zijn oude gemeente. Het adres waarop de
kiezer 44 dagen voor de stemming officieel
staat ingeschreven, bepaalt waar hij kan
stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.
Kiezerspas
Voor referenda kan een kiezerspas worden aangevraagd. Daarmee kan worden
gestemd binnen het hele gebied waarvoor
de verkiezing geldt: heel Nederland dus. In
geval van een verhuizing naar een andere
gemeente kan met een kiezerspas dus ook
in de nieuwe gemeente worden gestemd.
De kiezer kan ook iemand uit zijn oude
woonplaats machtigen om namens hem
te stemmen. De kiezer kan uitsluitend met
deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen
nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij
de stemming overhandigt de kiezer zowel
zijn kiezerspas als een identiteitsdocument
aan het stembureau.
Vervangende stempas
Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas
is verloren, kan bij de burgemeester van
de gemeente waar hij 44 dagen voor de
stemming woonde een nieuwe stempas
aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als
mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk 5 dagen voor de stemming door
de burgemeester zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de
stemming 12.00 uur worden ingediend. Bij
de aanvraag moet een kopie van een geldig
legitimatiebewijs worden getoond.
Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12.00 uur gedaan worden, dus 5
april vóór 12.00 uur. De kiezer moet dan
in persoon naar het gemeentehuis waar hij
44 dagen voor de stemming als kiezer staat

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
De vergaderingen van de Commissie Ruimte
en Samenleving zijn samengevoegd. Deze
gecombineerde vergadering zal plaats vinden op maandag 4 april 2016. De vergadering van de Commissie Bestuurszaken zal
plaats vinden op dinsdag 5 april 2016. Deze
vergadering is verzet in verband met het Oekraïne referendum.

RAADSCOMMISSIES
RUIMTE EN SAMENLEVING
De commissies Ruimte en Samenleving vergaderen op maandag 4 april om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder
meer de volgende punten:

Bespreekstukken
•	Voorstel om in te stemmen met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van het uitbreiden van
de mestopslagcapaciteiten op de locatie
Pelleweg 1 te Poortvliet
• Voorstel om:
1. Kennis te nemen van de beleidsregels
Wet taaleis gemeente Tholen 2016 met
ingangsdatum van 1 januari 2016;
2. Te besluiten tot het vaststellen van de
gewijzigde Afstemmingsverordening
Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Tholen 2015, met ingang van
1 januari 2016.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN

Informatief
Antwoord op schriftelijke vraag
•	
Antwoord op schriftelijke vraag van de
fractie VVD over Bibliotheek in de buurt

De commissie Bestuurszaken vergadert op
dinsdag 5 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

Presentatie Politie
Bespreekstukken
•	Voorstel om de VZG-richtlijnen voor
het opstellen van de begroting 2017
en de meerjarenramingen 2018 – 2020
van de gemeenschappelijke regelingen,
waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen, te onderschrijven.
•	
Voorstel tot vaststelling van het toetsingskader voor de herstructurering van
Delta.
•	
Voorstel tot vaststelling van de uit te
werken bestuursopdrachten voortvloeiend uit “Tholen (financieel) in balans”.
•	Voorstel om in te stemmen met het projectplan opvang en huisvesting vluchtelingen.
Spreekrecht voor inwoners
De commissievergaderingen zijn openbaar.
U kunt als inwoner gebruik maken van twee
vormen van spreekrecht. Aan het begin van
de commissievergaderingen kunt u in maximaal 5 minuten zaken onder de aandacht

geregistreerd. Daar toont hij de stempas en
vraagt mondeling een kiezerspas aan.
Volmacht
Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf
te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk,
ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit
heet stemmen bij volmacht. De persoon die
wordt gemachtigd, kan de volmachtstem
alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
Onderhandse volmacht
Om een machtiging te geven, gebruikt een
kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een
‘onderhandse volmacht’. De kiezer moet de
gegevens invullen en hij en de gemachtigde
moeten beiden tekenen. Een onderhandse
volmacht kan alleen worden gegeven aan
een kiezer die in dezelfde gemeente woont.
Bij het stemmen moet de gemachtigde een
(kopie van het) identiteitsbewijs tonen van
de volmachtgever. Het identiteitsbewijs dat
op de kopie is afgebeeld, mag op de dag
van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Een volmachtgever die uiteindelijk
toch in de gelegenheid is om zelf te gaan
stemmen, kan de onderhandse volmacht
intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij
de gemachtigde. Met deze stempas kan hij
stemmen.
Maximaal 2 volmachten
De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten
aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het
volmachtbewijs aan het stembureau. Ook
controleert het stembureau zijn identiteit
en stempas voordat hij mag stemmen.
Waar kunt u op stemmen?
Kiezers kunnen bij een raadgevend referendum voor, tegen óf blanco stemmen.
Iemand stemt blanco als hij geen vakje van
het stembiljet inkleurt. Blanco stemmen

worden meegenomen bij het bepalen van
de opkomst, en dus ook voor het bepalen
of de opkomstdrempel van 30% is gehaald.
Ook ongeldige stemmen tellen mee voor de
opkomst: het aantal mensen dat naar het
stembureau is gekomen om te stemmen.
Heroverweging
Als de opkomst bij het referendum ten minste 30% van het totaal aantal kiesgerechtigden is, én een meerderheid heeft tegen
de wet gestemd, dan moet de regering
heroverwegen of ze in lijn met die afwijzing
de wet intrekt. Of dat ze een wetsvoorstel
indient om de wet toch in werking te laten
treden.
De stembureaus binnen de gemeente
Tholen zijn:
Dalemhof*
Dalemhof 1, 4691 ZC Tholen
Dorpshuis ’t Ouwe Raed’uus
Achterstraat 26, 4693 BV Poortvliet
Sassegrave*
Laban Deurloostraat 19f,
4694 BP Scherpenisse
Zorgcentrum Maartenshof*
Maartenshof 8			
4695 HV Sint-Maartensdijk
Dorpshuis de Stove
Voorstraat 42, 4696 BK Stavenisse
Zorgcentrum de Schutse*
F.M. Boogaardweg 10,
4697 GM Sint-Annaland
Dorpshuis De Vossenkuil*
Bou Kooijmanstraat 48
4698 AM Oud-Vossemeer
Dorpshuis De Wimpel		
Eendrachtstraat 52
4675 CS Sint Philipsland
Dorpshuis Ons Dorpshuis
Langeweg 7, 4675 RJ Anna Jacobapolder
* toegankelijk voor mindervaliden
Meer informatie
Meer informatie over het raadgevend referendum is te vinden op www.tholen.nl/algemeen/Referendum-6-april-2016.html

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
brengen van de commissieleden, die niet op
de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreekrecht bij commissievergaderingen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken,
kunt u zich aan het begin van de vergadering
aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast
is er het spreekrecht per agendapunt. Per
agendapunt is er discussie mogelijk met de
commissieleden. Als u gebruik wilt maken
van dit spreekrecht, moet u dit tenminste
24 uur voor de vergadering melden bij de
griffie, telefoon: 0166-668350.
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via de
knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). Indien u niet de beschikking heeft
over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met de
griffie, telefoon: 0166-668350.

In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op
vrijdag 25 maart en maandag 28 maart gesloten.
Dinsdag 29 maart zijn wij weer open.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Vrijdag 25 maart 		
Zaterdag 26 maart
Maandag 28 maart

Normaal geopend
Normaal geopend
Gesloten

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Ring 39: het plaatsen
van een erfafscheiding
(ontvangen op 15 februari 2016).
• Poortvliet - Hogeweg 15a: het vergroten
van een woning
(ontvangen op 2 maart 2016).
• Scherpenisse - Lage Broekweg : het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
(ontvangen op 9 maart 2016).
• Sint-Annaland - Havenplein 7: het wijzigen
van de voorgevel
(ontvangen op 14 maart 2016).
• Sint-Maartensdijk - Noordpoort 9: het wijzigen van de voorgevel
(ontvangen op 11 maart 2016).
• Stavenisse - Keetenweg 10: het wijzigen
van het gebruik van de beheerderswoning
naar recreatiewoning
(ontvangen op 16 maart 2016).
• Stavenisse - Keetenweg : het wijzigen van

het gebruik van 3 geschakelde chalets
naar één bedrijfswoning
(ontvangen op 9 maart 2016).
• Stavenisse - Buurtweg 181: het uitbreiden
van een vakantiewoning
(ontvangen op 2 maart 2016).
Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op
woensdag 30 maart 2016 in het gemeentehuis van Tholen. De vergadering begint om
13:00 uur. De agenda is vanaf donderdag
voorafgaand aan de vergadering in te zien.
Hiervoor kunt u contact opnemen met het
cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 14 0166). De behandeling
van de aanvragen omgevingsvergunning is
openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Sint-Annaland - achter Havenplein 21 t/m
33 te Sint-Annaland: het plaatsen van een
keerwand

(verzonden op 15 maart 2016).
• Tholen - Lorentzweg 2: het uitbreiden van
een opslagruimte
(verzonden op 17 maart 2016).
• Tholen - Zoekweg 2a en 2b: verlengen termijn tijdelijke huisvesting
(verzonden op 11 maart 2016).
• Tholen - Oesterdam 49: het bouwen van
een recreatiewoning (type Oesterdam 6)
(verzonden op 14 maart 2016).
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na de dag waarop de beschikking
is verzonden aan de aanvrager bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet uw naam
en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van
Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een
beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en
Handhaving, telefoonnummer 140166.
Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het ver-

zoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet gericht worden aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant te Breda, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda.
Bezwaar en beroep
Nadere informatie over het indienen van
een bezwaar- en een beroepschrift en het
aanvragen van een voorlopige voorziening
vindt u in de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid”
die u kunt downloaden van de site www.
rijksoverheid.nl (www.rijksoverheid.nl/documenten en publicaties/brochures/bezwaar en beroep tegen een beslissing van
de overheid).
Een beroep- en een verzoekschrift kunt u
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen

maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• VV Vosmeer, Bou Kooijmanstraat 1 te
Oud-Vossemeer;
• M.J.C. Geluk, Klaverveld 49 te Oud-Vossemeer;
• Deurloo Tholen, Contr’ Escarpe 11 te
Tholen;
• Kijomabeheer B.V., Slabbecoornweg 11G
te Tholen;
• VOF De Striene, Van der Slikkeweg 2 te
Poortvliet;
• F.J. Bogert Bouwonderhoud en Renovatie
B.V., Energieweg 19 te Tholen;
• Café An de Slôôve, Havenplein 9 te SintAnnaland;
• Bosters van Wezel B.V., Keetenweg 6 te
Stavenisse.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 29 maart 2016 gedurende vier
weken ter inzage in de centrale hal van het
gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen
van 8.30 uur tot 16.30 uur. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren bellen naar de sector Ruimtelijke
Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving
via telefoonnummer 14 0166.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Smits Service, Verbindingsweg 2 te SintMaartensdijk;
• Dhr. P. Ooms, Puitsedijk 2 te Oud-Vossemeer.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 29 maart 2016 gedurende vier
weken ter inzage in de centrale hal van het
gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen
van 8:30 uur tot 16:30 uur. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer
A.A.M.J. Oostvogels of de heer A.V. Bol
van RUD Zeeland, telefoonnummer 0115745100.

WWW.THOLEN.NL

